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1. Naamgeving steden
De naam Deventer is mogelijk afkomstig van de Engelse stad Daventry, de geboortestad van de
missionaris Lebuinus. Maar... er zijn nog minstens drie andere mogelijke verklaringen, die te maken
hebben met de eiken boom op de plaats van de huidige Lebuinuskerk, een legeraanvoerder Davo en
de ruime bocht in de IJssel vlak voor Deventer.
Zutphen heette echter in de Midden-Steentijd nog geen Zutphen. Zutphen is afgeleid van
Zuidveen, en mede door deze manier van naamgeving konden historici concluderen dat
Zutphen zo rond 1050 zijn naam heeft gekregen. Zuidveen verwijst naar de op dat
moment erg bedreven ontginning van veengebieden die ook in Zutphen op kleine schaal
plaatsvond.

2. Identiteit van beide steden
Zutphen: grafelijk best uurlijk centrum
Vorstelijke residentie aan de Gravenhof. Gezien de centale ligging van het oppidum (Een oppidum:
verhoogde plaats, versterking) is een hoger gelegen plaats (meestal op een heuvel of plateau
gelegen) waarvan de natuurlijke verdediging versterkt is door de mens ten tijde van de Kelten)
binnen het graafschap Hamaland, gecombineerd met de de aanwezigheid van een palts (koninklijke
verblijfplaats) is het zeer aannemelijk dat Zutphen het centrum was. De vorm van het voormalige
palts (zie afbeelding rechtsonder) is in de bestrating aan het Gravenhof terug te vinden. Deventer
had een geheel onafhankelijke status en ressorteerde direct onder de koning.

Deventer: handel- en missiecentrum
Dat Deventer een belangrijk rol speelde binnen de handel heeft te maken dat zij langs belangrijke
handelroutes ligt (zowel via het water als het land). Met 5 grote markten per jaar speelde Deventer
een belangrijke rol binnen de Hanze.
Omstreeks het jaar 768 kwam vanuit het missiecentrum Utrecht een Angelsaksische priester,
Lebuïnus, naar de IJsselstreek om de gelovigen aldaar bij te staan en kerken te stichten (o.a. Wilp en
Deventer). Deventer werd het missiecentrum voor de kerstening van het Saksische land.
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Vermoedelijk werd vanuit deze stad al omstreeks 770 een kerk gesticht in Oldenzaal, het hart van het
Saksische Twente. Na een periode van onrust in het Saksische gebied (die enkele malen gepaard ging
met de verwoesting van de kerk van Deventer) keren de missiepriesters pas na 20 jaar terug.

3. Verdedigingswerken
Zutphen
Deventer
e
4 eeuw V-vormige greppel
Niet bekend
Ringburgwal met daarbinnen een extra wal
Wal door (globaal) Molenstraat, Smedenstraat,
rondom de Gravenhof, vanaf 1150
Korte Bisschopstraat en Brink, bij de Stenenwal
uitbreiding van de wal aan de noordzijde
is nog een deel van deze wal terug te vinden.
e
13 eeuw: Bakstenen ommuring langs
Stadsmuur rondom gebied wal + Bergkwartier
aangepaste stroming van Berkel , later
1250 – 1325 Eerste stadsmuur
wordt Nieuw- en Spittaalstad in de vesting
1340 – 1400 Tweede (hogere) stadsmuur
opgenomen.
1591 -1650 Eerste uitleg vestingwerken
1579 - 1621 Eerste uitleg vestingwerken
1707 – 1813 Tweede uitleg vestingwerken
1700 Tweede uitleg vestingwerken
In beide steden is de oorspronkelijke vorm met stratenplan nog terug te vinden (topologische
continuiteit).
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4. Vikingen
In 882 zijn beide steden aangevallen en vernietigd door de Vikingen. In Zutphen zijn in 1997 bij
opgravingen in het nieuwe gemeentehuis slachtoffers gevonden van de Vikingaanval. In Deventer
zijn bij grondboringen in de oude grondwal (Stenen Wal) verbrandingsresten aangetroffen die
worden toegeschreven aan het platbranden van de stad door de Vikingen.

5. Hanze
Deventer wordt als eerste lid van de Hanze (wordt in 1285 genoemd in de Hanzeverslagen). Zwolle
en Zutphen volgen in de 14e eeuw.
Beide steden vertegenwoordigde andere plaatsen binnen de Hanze (moeder-/principaal- versus
dochter-/bijsteden). Bij Zutphen betrof dit Lochem, Doetinchem en Doesburg. Bij Deventer was dit
Oldenzaal, Enschede, Almelo en Ommen.
De tafelsetting tijdens de Hanzedagen was een weergave van het belang van de Hanzestad (hoe
dichter bij de voorzitter (Lubeck) des te belangrijker). Na Nijmegen was Deventer de belangrijkste
Nederlandse stad (negende plaats van de voorzitter), de plek van Zutphen is mij niet bekend.

6. Metzelaar en Te Riele
Architect Metzelaar heeft onder andere de arrondissementsrechtbank in Zutphen ontworpen (maar
ook het kantongerecht in de hanzestad Tiel). In de periode tussen 1872 en 1883 was hij gemeentearchitect in Deventer. In die periode heeft hij onder andere de school aan de Houtmarkt en een
woning aan het Grote Kerkhof (nummer 9) ontworpen.
Behalve als architect van kerken, heeft Te Riele ook tal van scholen en pastorieën op zijn naam staan,
veelal met een katholieke bestemming. Tijdens zijn begintijd als architect in Deventer hield Te Riele
zich bovendien vooral bezig met restauratiewerken. Zijn eerste belangrijke opdracht betrof de
restauratie van de Grote of Lebuïneskerk in zijn thuisstad, en later ook die van de Bergkerk en de
middeleeuwse kerken te Hattem, Doesburg, Zutphen (Nieuwstadkerk en Walburgiskerk), Steenwijk
en Vollenhove.

7. Waag
De Wijnhuistoren is de toren van het Wijnhuis (waag, herberg, stadswacht en wijnhuis), gefaseerd
gebouwd tussen 1618 en 1642 door stadsbouwmeester Emond Hellenraet onder invloed van
Hendrick de Keyser. In 1644 maakten de gebroeders Pieter en François Hemony, wier atelier toen in
Zutphen was gevestigd, voor deze toren het eerste zuiver gestemde carillon ter wereld.
Sommige mensen denken overigens dat Hendrik de Keijser alleen in de hollanden heeft gewerkt. Dat
is niet helemaal waar. De lantaarn op de toren van de Lebuinus kerk is ontworpen door Hendrik de
Keijser.
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In Deventer staat de Waag aan de Brink. De Waag (bouwstijl is laatgotisch, met uitzondering van het
voorportaal dat in renaissance stijl is) is een belangrijk gebouw in de geschiedenis van Deventer. Het
is opgebouwd uit de stenen van de 2 forten Morgenster en Altena van de hertog van Gelre, die
indertijd aan de overkant van de Ijssel stonden. Het was de tijd van de strijd tussen de burgers in de
steden en de adel. De burgers wonnen (met de hulp van Keizer Karel V) en toen hebben ze de forten
afgebroken. Aan beide zijden van het pand was vroeger een poort. Voordat de karren zich op het
terrein van de jaarmarkt begaven, werden de goederen in de waag gewogen.

8. Hofjes
In de beide steden zijn er nog voorbeelden van armenzorg terug te vinden. In Zutphen zijn dat onder
meer het Luthershofje (Halterstraat), Agnietenhof (Rijkenhage), Bornhof (Zaadmarkt), Ruitershofje
(van David Evekink, Berkelsingel)en Sareptahofje (Pastoorswal, nu Isendoornstraat) -> bestaat dit
hofje nog ??).
In Deventer is – naast een aantal bekende armenhuizen, zoals het Stappenconvent en het
Burgerweeshuis (beide aan de Bagijnenstraat) – het aantal hofjes beperkt. Het Jordenshof treffen we
aan de Kleine Overstraat.
Het poortje van het Van Mouwijckhuis (was in de buurt van de Bergkerk) staat nu voor de
Atheneumbibliotheek aan het Klooster. Verder is er een hofje geweest aan het Broederenplein; het
poortje daarvan staat nu aan het Bergkerkplein.

9. IJssel
Beiden steden liggen langs de rivier de IJssel. Tot in de 8e – 9e eeuw stroomde het water vanaf
Zutphen richting het zuiden en vanaf Deventer richting het noorden. Er was een waterscheiding
tussen Deventer en Zutphen. Daarna is het water vanaf de Rijn naar het Noorden gaan stromen.
De Ijssel heeft niet altijd op een plek gelegen. Aanvankelijk heeft de Ijssel bij Deventer ter hoogte
gelegen van de huidige locatie. Vervolgens is ze richting het oosten verschoven (kleine slootjes in dit
gebied geven nog het toenmalige stroomgebied aan. Vanaf 9e eeuw ligt de rivier weer zo’n beetje op
de huidige plek. Maar ook sindsdien heeft er nog ontwikkeling plaatsgevonden. Aan de Ijsselstraat en
achter het voormalige politiebureau aan het Muggeplein zijn restanten van een oeverbeschoeing
gevonden. Door verlanding/ophoging is de oever naar de huidige plek verplaatst.
Het oversteken van de Ijssel vond vroeger plaats ten hoogte van de huidige spoorbrug. Dit is
bijvoorbeeld te zien op de kaart van de verovering van de stad door de Spanjaarden. Ook waren er
wel veerpontjes. Later is de houten Schipbrug ter hoogte van de Vispoort gekomen (de brughoofden
zijn aan beide kanten van de rivier nog te vinden.
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Zutphen lag aanvankelijk op een soort van schiereiland. De Ijssel ‘krulde’ vanaf onderkant aan de
westkant van Zutphen langs. Aan de oostkant van de stad liep de Berkel. Dit gaf goede
mogelijkheden om de stad te verdedigen. Na vele overstromingen en zelfs het wegslaan van gronden
aan de zuidkant van de stad wordt de Ijssel in de 9e eeuw recht langs de stad gelegd.

10.

Lebuinus- en Mariakerk vs. Walburgiskerk

Een verschil tussen de kerken in de beide steden is dat in Deventer de kapittel- en parochiekerk
(resp. Lebuinus- en Mariakerk) gescheiden was. In Zutphen waren deze kerken beiden in de
Walburgiskerk. In een kapittelkerk werd 5x overdag en 1x ’s nachts gebeden door het kapittel
(Bestuurscollege van een kathedraal of een klooster). De parochiekerk was de kerk van het volk;
naast de gewone kerkdiensten vonden hier de rouw- en trouwmissen plaats.
In de toren van de Lebuinuskerk hangen klokken van de gebroerders Hemony uit Zutphen. Ook
hebben de gebroerders – na een blikseminslag in de toren - enkele klokken voor de Walsburgiskerk
gemaakt.
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11.

Latijnse school

Naast de grote kerken in de beide scholen vinden we een Latijnse school. Dit heeft te maken met het
feit dat het kapittelscholen waren, die naar verloop van tijd Latijnse scholen zijn geworden. Op de
school in Deventer zaten onder andere Thomas a Kempis, Erasmus en en de enige Nederlandse paus
Adriaan VI. In 1619 werd onder invloed van rector Revius definitief een nieuwe, protestantse
schoolwet van kracht. Vanaf dat moment kun je ook spreken van een echte stadsschool.
Al in de middeleeuwen is Zutphen een belangrijke stad, centrum van onderwijs en wetenschap. Aan
de kerk is een kapittelschool verbonden. De Gelderse adel steunt de school en neemt vooral de
juristen in dienst. De vele juridische werken uit de beginperiode van de bibliotheek zijn daar een
signaal van.
BRINCKERINCK (Johannes), geb. te Zutfen, 1359, overl. te Deventer 26 Maart 1419, vooral bekend als
stichter van het nonnenklooster te Diepenveen. Zijne opleiding genoot hij aan de kapittelschool te
Deventer; omstreeks 1380 kwam hij in aanraking met Gerrit de Groote en sloot zich met geestdrift bij
dezen aan. Hij vergezelde hem op diens prediktochten, terwijl hij na den dood des meesters (1384) in
het Fraterhuis te Deventer ging wonen.
De stad Deventer sloopte overigens een groot deel van het klooster in Diepenveen omdat men bang
was dat de Spanjaarden dit als verdedigingswerk ging benutten.

12.

Oudste stenen huis

Het is een kwestie van definitie in welke stad het oudste stenen huis staat. Van Dale geeft bij het
woord huis: gebouw (iets dat gebouwd is) om in te wonen.
Het huis aan de Sandrasteeg, indertijd de woning van de proost, is gebouwd rond 1130.
De kelder van het hoekhuis aan het Kerkstraatje (?) is van 1050.

13.

Stadsrechten

Als in 1190 de plaats Zutphen stadsrechten worden geschonken door graaf Otto I van Gelre, krijgt de
stad hiermee een eigen stadsbestuur, eigen rechtsregels en privileges. Het oorspronkelijke document
bleek vervalst. Graaf Otto was in dat jaar namelijk op bedevaart naar Jeruzalem. De ware toedracht is
onbekend, daarom wordt ook vermeld: Zutphen kreeg zijn stadsrechten tussen 1190 en
1196.Stadsrechten hielden onder meer in dat de burgers van de stad hun eigen bestuur mochten
kiezen, en dat de stad ommuurd mocht worden. Ook kooplieden konden hun voordeel doen met de
stadsrechten, zij kregen geldelijke voordelen en mochten weekmarkten organiseren. Daarnaast werd
Zutphen hoofdstad van het Graafschap Gelre, later hertogdom Gelre. Ook werd zij moederstad voor
wat betreft het strafrecht, iets wat we heden ten dage nog steeds bemerken door aanwezigheid van
diverse rechterlijke opleidingen. Er zijn meerdere steden die naar het voorbeeld van Zutphen
stadsrechten kreeg, zoals Harderwijk.
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Het is niet helemaal bekend wanneer Deventer stadsrechten kreeg. In de documenten over de
stadsrechten van Zwolle (1230) wordt Deventer genoemd als een stad met stadsrechten. Overigens
kreeg Zwolle hetzelfde stadsrecht als Deventer, wat deze stad stempelt tot de moederstad van
Zwolle. Er wordt overigens wel eens het jaartal 952 genoemd.

14.

Berkel vs. Schipbeek

Beide beken speelde een belangrijke rol in de handel met het ‘achterland’ . Omdat ze niet heel diep
zijn, was het niet altijd mogelijk om de beek te gebruiken. De Schipbeek ontspringt enkele kilometers
ten zuiden van Ahaus (net over de grens bij Haaksbergen) en is ongeveer 82 km lang. De belangrijkste
c.q. officiële bron van de Berkel ontspringt in de stad Billerbeck aan de voet van de Baumberge en is
110 km lang.

15.

Natuurlijke verhogingen binnen de stad

In Zutphen ligt omgeving rondom de Walburgiskerk en de Wijnhuistoren hoger dan haar omgeving.
Het hoogste en laagste punt binnen de oude binnenstad verschilt zo’n 5 meter.
Het voormalige hoogteverschil is aan de achterkant van de Walburgiskerk goed te zien. In de proosdij
is op straatniveau een opening te zien, die voorheen waarschijnlijk op menshoogte zat.
In de Kerksteeg is een kelder gevonden die wel heel sjiek was ingericht. Het geval wil dat voorheen
niet de kelder maar de begane grond was. In de straat zijn tot 1,8 mtr. Diep houten straten
teruggevonden.
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In Deventer zijn op drie locaties verhogingen binnen de stad te vinden. De meest opvallende is der
verhoging rondom de Bergkerk. Dit gebied ligt 15 meter hoger dan de Brink (wat ook wel de
betekenis van helling heeft). Door dit hoogteverschil stroomde veel grondwater richting het
laaggelegen gebied rondom de Brink waardoor sprake was van moerasvorming. De andere
verhogingen zijn te vvinden ter hoogte van de Polstraat en de Molenstraat (in beide straten is dit ook
terug te zien).
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Tijdens recente opgravingen achter het stadhuis zijn op 4-5 meter diepte restanten gevonden van
jagers (vuurplaatsen en resten van het maken van een speer). Dit gebied is later door
windafzettingen verhoogd (zeker in de droge periodes werd er zand vanuit de Ijssel verplaatst).

16.

Tolheffingen

Deventer had twee locatie voor tolheffingen, de Katentol bij Zwolle en de bisschopstol. De eerste
was een tol voor de scheepvaart en de tweede voor het brengen van goederen op de markt.
Zutphen werd er eveneens tol geheven; bij de Schupstoel (=scheepstol) voor de scheepvaart over de
Berkel, die daar toen stroomde en de Laarstraat voor de landroute.

17.

Munt

Zutphen heeft gedurende enkele honderden jaren het stedelijke muntrecht gehad, maar actief
gemunt is er slechts in vier muntperioden: 1478-1480, 1582-1583, 1604-1605 en 1687-1692. In
eerdere perioden is ook door de Zutphense graven te Zutphen gemunt (Otto II de Rijke, ca. 10701090 en Hendrik II, circa 1150-1181, en Otto I van Gelre (1181-1207), en later door de hertogen van
Gelre (1499) en de provincie (1582-1583).
In Zutphen staat een 14e eeuws huis dat de naam Ade munt draagt. Waarschijnlijk dankt
dit huis zijn naam aan de muntslag (1478-1480). Volgens een andere website moet het
hier gaan om De Munt in de Rodetorenstraat 12, alleen wijkt de periode iets af 1479 – 1481.
Te Zutphen werd in 1582 ook weer een munthuis geopend maar nu als tweede munt
voor Gelderland. De aangestelde muntmeester was Hendrik Wijntgens. Dit munthuis was
gevestigd in het oude convent op de hoek Komsteeg en de Oude Wand.
Deventer heeft enige tijd munt geslagen samen met Kampen en Zwolle. De munten zijn
vanwege de handel teruggevonden in Oost Europa. De munt is in de stad op een aantal
plaatsen terug te vinden, namelijk: De munttorencomplex, de Munt in de Boterstraat en
een pand in de Assenstraat.

18.

Proosdij en kerkelijk gebied

Beide steden hebben vlakbij de grote kerk een proosdij. De proost was de plaatselijke beheerder van
de goederen.
De proost woonde in Deventer in een soort poortgebouw (oudste stenen huis van Nederland), die
toegang gaf tot het kerkelijk gebied van de stad. Hier gold niet het burgerlijk recht, maar de wetten
van de kerk. Het gebied ligt ten noorden van het stadhuis, tot aan de Ijssel en dan tot aan de
Broederenkerk.
Kerkelijk gebied Zutphen ?
Zutphen en Deventer vergeleken
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19.

Wijnhuisfonds en NV Bergkwartier

Het wijnhuisfonds is al in 1927 opgericht. De voornaamste doelen zijn restaureren van
oude panden en het behoud/herstellen van historische structuren. Onder haar
verantwoordelijkheid zijn veel huizen, kerken en poorten gerestaureerd.
NV Bergkwartier is opgericht in 1968. Dit was hard nodig, want de staat van de panden
in het Bergkwartier was bijzonder slecht. NV Bergkwartier bezit, beheert en verhuurt
momenteel een bestand van meer dan 125 historische panden in vier historische
stadsdelen van Deventer.

20.

Ondergrondse vluchtroutes

In beide steden doen verhalen de ronde over de aanwezigheid van ondergrondse vluchtroutes. In
Zutphen vanuit de Walburgis kerk richting Huize van de Kasteele. In Deventer vanuit de Lebuinus
kerk naar de achtertuin van de Latijnse school. Nu hebben ze in de tuin van de school opgravingen
gedaan en gezocht naar restanten van de gang, maar niks gevonden. Ook opgravingen in Zutphen
leverde geen bewijzen voor de aanwezigheid van een gang.
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Kaart van het graafschap Zutphen circa 1710.

Kijk in de Pot/Altena
Nadat hij in 1521 de Gelderse oever van de IJssel op de stad Deventer veroverd
had, liet de Gelderse Hertog tegenover de stad twee forten bouwen: de Kijk in de
Pot of Altena en de Morgenster. De Altena lag bij de noordelijke toegang van de
Bolwerksweide op het oudere Bolwerk, de Morgenster verder naar het noorden bij
de latere herberg de Volle Hand (nu: restaurant ‘t Diekhuus).34 Door middel van de
twee vestingen kon de Hertog de scheepvaart over de IJssel controleren en lam
leggen. De Altena bestond klaarblijkelijk uit meerdere stenen gebouwen, want de
drost van de Veluwe resideerde er soms en de hertogelijke raden gebruikten het als
pleisterplaats op hun reizen naar Groningen. Ook werd er op sommige momenten
vergaderd.35 In 1528 werden de kaarten opnieuw geschud. Troepen van Keizer Karel
de Vijfde, de nieuwe landsheer van het Oversticht, voerden een veldtocht uit op de
Veluwe. Toen deze troepen de overhand leken te krijgen, verliet de bezetting van
beide forten hun post in allerijl en vluchtte. Toen de burgers van Deventer dit in de
gaten kregen, verlieten ze direct de stad om de gehate vestingen te slechten. De
stenen van de Altena of Kijk in de Pot werden verwerkt bij de bouw van De Waag
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